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1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr
Utfall 2019 Prognos 

2020
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 10 207 9 764 9 764 9 764 9 764 9 764

Kostnader -87 940 -96 849 -97 057 -97 067 -97 077 -97 087

Nettokostnad -77 733 -87 085 -87 293 -87 303 -87 313 -87 323

Budgeterad 
nettokostnad -83 734 -86 485

Budgetavvikelse 6 001 -600

1.2 Verksamhetsbeskrivning
 Inom tekniska nämndens ansvar för den skattefinansierade verksamheten ingår 

skötsel av gator, parker, lekplatser och stränder. Nämnden ska verka för en god 
trafikmiljö och trafiksäkerhet samt projektera, bygga och underhålla gator, vägar, 
parker och allmänna platser i kommunen.

1.3 Förändringar i verksamheten
 Fortsatt finns ett stort omställningsbehov inom samhällsplaneringen för att få fler att 

välja mer hållbara sätt att resa. Infrastrukturen och allmän plats behöver anpassas och 
gaturummet behöver omdisponeras för att främja kollektivtrafik, gångtrafik och 
cykeltrafik, samtidigt som andra styrmedel som begränsar biltrafik behöver användas.

 Ett stort fokus kommer att ägnas åt klimatanpassningar samt kris- och 
säkerhetsberedskap. En stor utmaning framöver är att säkerställa en hållbar och 
klimatanpassad dagvattenhantering både i befintliga och nya områden.

 Allmänheten ställer allt mer krav på information, kommunikation och kommunens 
tillgänglighet. Fler digitala tjänster tillgängliga för allmänheten kan öka kvaliteten och 
samverkan.

1.4 Framtid
 Intensivregn samt havsnivåhöjningar kommer att kräva anpassningar och nya lösningar 

vad gäller dagvattensystem i både befintliga och nya bostads- och 
verksamhetsområden.

 Förtätningar framförallt i centrala lägen i tätorterna kommer att ställa höga krav på 
bra trafik- och parkeringslösningar.

 Utvecklingen av tätorterna ökar även antalet besökare till kommunen, vilket ökar 
kraven på renhållning, parkering, servicefunktioner och trygghetsfrämjande åtgärder. 
Den snabba utvecklingen ställer nya och oförutsägbara krav på infrastrukturen. 
Framgångsfaktorn är i vilken grad denna utveckling kan integreras i befintliga och nya 
gatumiljöer.
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 Nämnden kommer fortsatt genomföra ett stort antal infrastrukturprojekt och då ofta i 
samverkan med andra aktörer såsom Trafikverket och Region Skåne. Det är, och 
kommer troligtvis fortsatt vara, en hård konkurrens om kompetent personal inom det 
tekniska området såsom projektledare.

 För att kunna behålla och vid behov rekrytera ny kompetent personal måste 
kommunen fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

 

1.5 Mål
 I Lomma kommun upplever medborgarna att gator och vägar är väl underhållna och 

trafiksäkra.
 I Lomma kommun upplever medborgarna att det är tryggt, rent och fint i 

utomhusmiljön.
 Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som 

små projekt så att berörda har tillgång till aktuell information om vad som sker i 
närmiljön.

1.6 Verksamhetsmått

 
Utfall 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Grönområden, skötselyta kvm 4 944 4 935 4 961 4 986 5 011 5 036

Gator, skötselyta kvm 1 569 1 577 1 578 1 586 1 594 1 602

Gatubelysning, antal 
belysningspunkter 6 852 6 925 6 987 7 027 7 077 7 152

Drift och underhåll av grönytor, 
kr/kvm 3,00 3,71 3,52 3,60 3,69 3,79

Drift och underhåll av gator, kr/kvm 14,12 13,68 14,96 15,33 15,71 16,10

Drift och underhåll, kr/ljuspunkt 816 803 870 891 911 928

1.7 Investeringar

Nya projekt:

Trädgårdsstaden områdesanläggningar, nytt projekt för utbyggnad av områdesanläggningar 
inom allmänplats inom detaljplan Trädgårdsstaden, totalutgift på 40,0 mnkr.

Bjärredsvångar etapp 1–2, investeringar kopplade till ett nytt exploateringsområde mellan 
Bjärred och Borgeby. Totalutgift 134,0 mnkr.

Beläggningsinvesteringar etapp 2, underhållsutredning 2019 visar på ett eftersatt underhåll 
utöver det normala underhållsbehovet. Det eftersatta underhållet bedöms till 34,4 mnkr och 
det årliga underhållsbehovet bedöms till 5,3 mnkr. Ambitionen är att underhållsskulden bör 
arbetas i kapp så fort som möjligt för att hålla en fortsatt hög trafiksäkerhet på kommunens 
vägar. Ny totalutgift 76,9 mnkr.
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Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga, ett nytt förslag på utformning med förbättrad 
funktion och livslängd samt att en ny brygga byggs bredvid den befintliga. Förslaget medför en 
utökad totalutgift på 7,5 mnkr vilket innebär en ny totalutgift på 22,0 mnkr.
Bryggan helrenoverades senast 1992 och har enligt underhållsrapport en begränsad 
återstående livslängd, men uppföljande bedömningar ger stöd för förslaget att ersättning och 
ny brygga kan senareläggas. Tidigare beslutad driftstart senareläggs till 2023.

T-bryggan Lomma ersättningsbrygga, uppfördes 1998 och kompletterades 2014. Ursprunglig 
byggkonstruktion har lagats vid åtskilliga tillfällen efter stormskador och har enligt 
underhållsrapport en begränsad återstående livslängd. Utökning av totalutgift föreslås med 1,3 
mnkr till 6,2 mnkr med anledning av erfarenheter från förstudie Långa bryggan.

Alnarp station, kommunala investeringar i anslutning till anläggande av en tågstation i Alnarp 
för persontågstrafik, med trafikstart i december 2026. Trafikverket bygger två sidoplattformar 
om 170 meter, inklusive plattformsutrustning samt en planskild plattformsförbindelse (en 
gång- och cykeltunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper). Befintlig 
plankorsning vid Sundsvägen (inklusive bomanläggning) som berörs av mötesspåret stängs och 
rivs. Kommunens investeringsprojekt omfattas av övriga åtgärder utanför den statliga 
anläggningen, såsom gång- och cykelbanor, cykel- och pendlarparkering, yta för 
ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering, med mera. Totalutgift på 39,0 mnkr.

Flädie station, kommunala investeringar i anslutning till anläggning av en tågstation i Flädie för 
persontågstrafik, med trafikstart i december 2026. Trafikverket bygger två sidoplattformar om 
170 meter, inklusive plattformsutrustning, gångbro över väg 913, samt ramper och trappor till 
plattform. Kommunens investeringsprojekt omfattas av övriga åtgärder utanför den statliga 
anläggningen, såsom gång- och cykelbanor, cykel- och pendlarparkering, yta för 
ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering, med mera till en totalutgift på 52,0 mnkr.

Projekt som är senarelagda:

Dp alla Lomma centrum Norr, kommande investeringar inom kommande detaljplaneområde 
Lomma Centrum, Norr. En mycket preliminär totalutgift på 47 mnkr.

Dp Borgeby östra, ändring av tidplan i enlighet med tidplan för exploateringsprojektet.

Dp Lilla Lomma, detaljplanens tidplan justerad och senarelagd vilket medför att 
genomförandet är framflyttat.

Dp Majas förskola, investeringen är förflyttad i tid och åtgärder planeras i samband med 
byggnationen av förskolan.
 




